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PETYCJA
Dot. budowa ulicy Willowej w Chojnicach
My mieszkańcy ulicy Willowej w Chojnicach zwracamy się do Państwa z prośbą o realizację
inwestycji polegającej na budowie ulicy Willowej w Chojnicach wraz z kanalizacją deszczową.
Jako mieszkańcy Chojnic od wielu lat apelujemy do władz samorządowych naszego miasta
o budowę ulicy Willowej w Chojnicach. Od kilkunastu lat otrzymujemy zapewnienia, że ulica doczeka
się inwestycji, niemniej nic w tej kwestii nie poczyniono do dnia dzisiejszego.
Ulica Willowa istnieje już kilkadziesiąt lat. Mieszkańcy którzy mieszkają przy tej ulicy od tych
kilkudziesięciu lat płacą podatki na rzecz gminy miejskiej Chojnice i cierpliwie czekają na budowę
ulicy. Od kilkunastu lat przy ulicy Willowej funkcjonuje nawierzchnia z płyt betonowych. Miało to być
rozwiązanie przejściowe, a trwa już około 15 lat. W tym czasie w wielu miejscach naszego miasta
poczyniono inwestycje w budowę nowych dróg osiedlowych, pomijając przy tej okazji ulice
w znajdujące się w tej części miasta. W roku 2013 Zespół ds. Inwestycji i Remontu Dróg
zarekomendował budowę ulicy Willowej jako jednej z tych, które powinny być zrealizowane jako
priorytetowe.
Warto w tym miejscy dodać, że ulica Willowa jest permanentnie zalewana po większych
opadach deszczu co utrudnia przejazd pojazdów i poruszanie się pieszych. Budowa 100-metrowego
chodnika, na ulicy o długości ok 400 m, w latach minionych to tylko doraźna pomoc.
Dodatkowo od kilku lat poprzez ulicę Willową realizowany jest dojazd do ulicy Przytorowej
i Ustronnej, a Plany zagospodarowania przestrzennego przewidują również, że ulica będzie drogą
dojazdową do przyszłej części Osiedla. Tym samym budowa ulicy poprawi kwestie bezpieczeństwa w
obrębie skrzyżowania ulicy Willowej i Przytorowej.
Ponadto w latach minionych przedstawiciele władz gminy miejskiej na spotkaniach z mieszkańcami
zapewniali wielokrotnie, że ulica Willowa i inne na naszym Osiedlu doczekają się budowy
po wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240. Ta inwestycja została już zakończona, więc już
czas najwyższy na realizację złożonych mieszkańcom obietnic.
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Budowa ulicy Willowej przyczyni się do poprawy komfortu i satysfakcji z życia mieszkańców.
Wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na Osiedlu. Ponadto w sposób zdecydowany wpłynie
na rozwój tej części miasta i Osiedla, które ma posiada w sobie ogromny potencjał zarówno
mieszkaniowy jak i społeczny.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.
Z poważaniem
Mieszkańcy ulicy Willowej
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